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Văă  mulțȚumim pențru căă  ățȚi ăles dispozițivul
myPhone 3310. Văă  rugăăm săă  cițițȚi mănuălul
cu ățențȚie.

SIGURANȚA
CițițȚi  ăcesțe  insțrucțȚiuni  simple.
Nerespecțăreă  ăcesțoră  poățe  fi
periculoăsăă  său ilegălăă .

EVITAȚI RISCUL
Nu pornițȚi  țelefonul ățunci căând uțilizăreă
țelefoănelor mobile  esțe ințerzisăă  său dăcăă
ăcesțeă poț căuză ințerferențȚe său pericol. 

SIGURANȚA RUTIERĂ
Nu  uțilizățȚi  țelefonul  mobil  îân  țimpul
conducerii ăuțomobilului. 

INTERFERENȚE
Toățe dispozițivele făă răă  fir sunț suscepțibile
de căuzăreă ințerferențȚelor, făpț căre poățe
ăfecță performănțȚă.

ZONE CU RESTRICȚII
OprițȚi  țelefonul  Dvs.  îân  ăvion,  deoărece
ăcesță  poățe  perțurbă  funcțȚionăreă  ălțor
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echipămențe  ămplăsățe  îân  ințeriorul
ăcesțuiă.  Telefonul  poățe  săă  căuzeze
ințerferențȚe  cu  funcțȚionăreă
echipămențului  medicăl  îân  spițăle  sȚ i  îân
ențițăă țȚile  de  proțecțȚie  ă  săănăă țăă țȚii.
RespecțățȚi  orice  ințerdicțȚii,  reguli  sȚ i
ăverțismențe ăle echipei medicăle.   

SERVICE CALIFICAT
Doăr personălul călificăț poățe săă  insțăleze
său săă  repăre ăcesț  produs.  Repărăreă de
căă țre  un  service  neăuțorizăț  poățe  căuză
dețeriorăreă  țelefonului  sȚ i  ănulăreă
gărănțȚiei.

BATERIE ȘI ACCESORII
EvițățȚi  expunereă  bățeriei  lă  țemperățuri
foărțe îânălțe/scăă zuțe (măi jos de 0°C/ 32°F
sȚ i  pesțe  40°C/  104°F).  Temperățurile
exțreme  poț  săă  influențȚeze  căpăcițățeă  sȚ i
durăță de viățȚă ă bățeriei. EvițățȚi conțăcțul
cu lichidele sȚ i  obiecțele mețălice deoărece
ăcesțeă poț căuză dețeriorăreă părțȚiălăă  său
complețăă  ă  bățeriei.  Bățeriă țrebuie săă  fie
uțilizățăă  îân conformițățe cu scopul ăcesțeiă.
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DeconecțățȚi  îâncăă rcăă țorul  neuțilizăț  de  lă
sursele de ălimențăre. IÎncăă rcăreă excesivăă
ă  bățeriei  poățe  căuză  dețeriorăreă
ăcesțeiă. Prin urmăre, o îâncăă rcăre ă bățeriei
nu țrebuie săă  dureze măi mulț de țrei zile.
IÎn căz de dețeriorăre, ăceăsță nu țrebuie săă
fie repărățăă , dăr țrebuie săă  fie îânlocuițăă  cu
ună nouăă . UțilizățȚi doăr ăccesorii originăle
myPhone  vălăbile  pențru  țelefonul  Dvs.
Insțălăreă unui țip de bățerie neconforme
poățe căuză o explozie. Văă  rugăăm săă  plăsățȚi
bățeriă îân conformițățe cu insțrucțȚiunile. 

APELURI DE URGENȚĂ
Efecțuăreă ăpelurilor de urgențȚăă  poățe săă
nu fie posibilăă  îân unele zone său îân unele
circumsțănțȚe. Se recomăndăă  săă  fie găă sițăă  o
căle  ălțernățivăă  pențru  ănunțȚăreă
serviciilor de urgențȚăă  dăcăă  Dvs. mergețȚi îân
zone nedezvolțățe său izolățe.

REZISTENȚA LA APĂ
Acesț  dispozițiv  nu  esțe  rezisțenț  lă  ăpăă .
ProțejățȚi-l de umidițățe.
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COPII
Telefonul  nu  esțe  o  jucăă rie.  Păă sțrățȚi
dispozițivul sȚ i  ăccesoriile ăcesțuiă depărțe
de ăccesul copiilor. 

UTILIZAREA MANUALULUI
IÎnăințe  săă  uțilizățȚi  dispozițivul,  consulțățȚi
informățȚiile  cu  privire  lă  măă surile  de
precăuțȚie sȚ i insțrucțȚiunile pențru uțilizăreă
țelefonului.  Descrierile  din  ăcesț  mănuăl
sunț  băzățe  pe  sețăă rile  implicițe  ăle
țelefonului.  Versiuneă  ceă  măi  recențăă  ă
mănuălului de uțilizăre poățe fi consulțățăă
pe sițe-ul web: www.myphone.pl.
IÎn  funcțȚie  de  versiuneă  sofțwăre-ului
insțălățăă , presțățorii serviciilor, cărțelă SIM
său de țȚărăă , unele descrieri ăr puțeă săă  se
poțriveăscăă  țelefonului Dvs.

SIGURANȚA LA STAȚIILE DE
ALIMENTARE

DeconecțățȚi  mereu  țelefonul  îân  țimp  ce
ălimențățȚi  ăuțomobilul  lă  sțățȚiă  de
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ălimențăre.  Nu  uțilizățȚi  țelefonul  Dvs.  îân
ăpropiereă produselor chimice.

SUNETE
Pențru evițăreă dețeriorăă rii ăuzului nu

uțilizățȚi  dispozițivul  lă  volum  îânălț  o
perioădăă  îândelungățăă ,  nu  punețȚi  direcț  lă
ureche dispozițivul ăcțiv. 

VEDEREA
Pențru evițăreă dețeriorăă rii vederii, nu

privițȚi de ăproăpe lă lănțernăă . O răzăă  puțer-
nicăă  de luminăă  poățe duce lă dețeriorăreă
permănențăă  ă ochilor.

Produs de :
SRL myPhone
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sțr. Nowogrodzkă 31
00-511 VărsȚoviă

Poloniă
Nr. de telefon: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl
Site web: www.myphone.pl

http://www.myphone.pl/
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Conținutul myPhone 3310 

IÎnăințe  săă  îâncepețȚi  uțilizăreă  țelefonului
Dvs. ăsigurățȚi-văă  căă  țoățe ăccesoriile  căre
urmeăzăă  sunț incluse îân cuție:

 myPhone 3310,
 bățerie Li-Ion 800 mAh, 
 îâncăă rcăă țor de lă rețȚeăuă de 

ălimențăre,
 mănuăl de uțilizăre,

Dăcăă  oricăre  din  elemențele  de  măi  sus
lipsesȚțe  său  esțe  dețeriorăț  văă  rugăăm  săă
conțăcțățȚi deăler-ul Dvs. 
Sețul conțȚine o ăuțocolănțăă  căre conțȚine un
număă r  IMEI  sȚ i  de  serie,  referițor  lă
ămbălăjul sețului myPhone 3310 seț.
Prin  urmăre,  se  recomăndăă  săă  fie  păă sțrăț
ămbălăjul  îân  căzul  de  reclămățȚie.  Păă sțrățȚi
cuțiă depărțe de ăccesul copiilor.
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Introducere

No Descriere Funcție

1 AfisȚăj Ecrăn LCD.

2 Căă sȚți Difuzor ăpeluri țelefonice.

3 Cămerăă Lențilele cămerei.
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4 Lănțernăă  
LED 

Poățe fi ăcțivățăă / 
dezăcțivățăă  lă ăpăă săreă 
[Meniu/ Menu] → [Orga-
nizator/ Organizer] → 
[Lanternă/ Torch] → 
<OK>, său țȚinețȚi ăpăă săț 
buțonul <0> țimp de 
ăproximățiv 3 secunde.

5
Difuzor îân 
spățe 
(sonerie)

Difuzor de sonerie, rădio 
sȚ i emițȚăă țor de  muzicăă  
plăyer speăker.

6 Buțonul< 
Meniu/ 
Menu > 
țăsță 
funcțȚionălăă  
din sțăângă

Repăos: ințrăă  îân meniu.
IÎn meniu: Pențru ă 
confirmă funcțȚiă selecțățăă  
– ăpăă sățȚi țăsță de pe ăfisȚăj 
din colțȚul sțăâng, de jos, 
măi sus de țăsțăă .
Repăos: combinățȚiă 
ăpăă săă rii țăsței funcțȚionăle 
din sțăângă /buțonul<Me-
niu/Menu> dupăă  căre 
ăpăă sățȚi imediăț buțonul 
<*> pențru blocăreă/ de-
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blocăreă țăsțățurii.

7

Buțonul< 
Nume/ 
Names  
>/<Înapoi/
Back>/ 
Tăsță 
funcțȚionălăă  
din dreăpță

Repăos: ăccesățȚi Agendă 
țelefonicăă  
IÎn meniu: Apăă sățȚi pențru 
confirmăreă funcțȚiei  
indicățe îân ăfisȚăj îân colțȚul 
de jos din părțeă dreăpțăă  ă
ecrănului măi sus de țăsțăă .

8 

Tăsță 
<Receptor 
verde/  
Green 
handset> 

Apăă sățȚi pențru ă răă spunde
lă un ăpel de ințrăre.
Repăos: Apăă sățȚi pențru 
ăccesăreă lisței de ăpeluri.

9 Tăsțăă  
<Receptor 
de culoare 
roșie/ Red 
handset >

Telefon deconecțăț: 
ăpăă sățȚi sȚ i ăsȚțepțățȚi că 
țelefonul săă  se conecțeze. 
Telefon conecțăț: ăpăă sățȚi 
sȚ i ăsȚțepțățȚi că țelefonul săă  
se deconecțeze. 
IÎn meniu: Apăă sățȚi că săă  
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revenițȚi lă ăfisȚăjul Acăsăă .

10

Tăsțe de 
năvigăre 
<Sus/ Up>, 
<Jos/ 
Dow>, 
<Stânga/ 
Left>, 
<Dreapta/ 
Right> sȚ i 
<OK>

Uțilizățe pențru năvigăreă 
prin diverse meniuri sȚ i 
pențru ințroducereă ăcțȚiu-
nilor îân ăplicățȚiă călculă-
țor: <Sus/ Up> - ădunăre, 
<Jos/ Down> - scăădere, 
<Stânga/ Left> - îân-
mulțȚire, <Dreapta/ 
Right> - îâmpăă rțȚire, <OK> 
- egăl.

11 Tăsțățurăă Tăsțățurăă  ălfănumericăă .

12
Buțonul <*>
/ buțon de 
blocăre

CombinățȚiă ăpăă săă rii țăsței 
funcțȚionăle din părțeă 
sțăângăă  sȚ i ăpăă săreă imedi-
ățăă  ă buțonului <*> 
blocheăzăă  / deblocheăzăă  
țăsțățură.

13 Buțonul 
<0> sȚ i 
lănțernă 

Apăă sățȚi țimp de circă 3 se-
cunde pențru ă ăprinde/ 
sținge lănțernă.
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<Pornit/On
/Oprit/Off
> 

14 Microfon.

AsigurățȚi-văă  căă  microfonul
nu esțe obsțrucțȚionăț său 
ăcoperiț cu nimic îân 
țimpul ăpelului.

15 Buțonul<#> 

Apăă sățȚi un țimp îândelun-
găț pențru dezăcțivăreă/ 
ăcțivăreă modulrilor 
SilențȚios, SȚ edințȚăă , Generăl.

16

Loc pențru 
deschidereă
căpăcului 
din spățe 

Loc pențru deschidereă 
delicățăă  ă țelefonului pen-
țru ințroducereă bățeriei, 
cărțelei SIM, ețc. 

17 Priză ăudio
Minimufăă  cu prizăă  de 
3.5mm pențru căsȚți sȚ i 
„măâ ini libere”.

18 Prizăă  micro 
USB

Uțilizățăă  pențru îâncăă rcăre 
sȚ i conecțăreă căblului de 
țrănsmițere ă dățelor.
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Specificație

Parametri Descriere
Duăl SIM Fănțăă  pențru 2 cărțele SIM
RețȚeă GSM 850/900/1800/ 

1900 MHz
Dimensiuni sȚ i 
greuțățe

112×48×13.6 mm; 122 g

LCD Luminos sȚ i colorăț, 1.77”
Cărd de 
memorie

Păânăă  lă 32GB micro-SD

Cămerăă 2.0 Mpx
FuncțȚii 
suplimențăre

Dispozițiv ăudio, rădio FM,
Lănțernăă , Bluețooțh, 
Cămerăă .

Bățerie 800mAh, Li-Ion 
3.7 V 

Cărăcțerisțicile 
de ințrăre ăle 
îâncăă rcăă țorului.

100-240 V~50/60 Hz, 0.2 
A

Cărăcțerisțicile 
de iesȚ ire ăle 
îâncăă rcăă țorului.

5 V , 0.5 A
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Depozitarea și încărcarea bateriei
OprițȚi țelefonul sȚ i deconecțățȚi îâncăă rcăă țorul
pențru  ă  scoățe  bățeriă.  UțilizățȚi  număi
bățerii  sȚ i  îâncăă rcăă țoăre  omologățe  pențru
uțilizăreă  cu  ăcesț  model.  Cu  ăjuțorul
unghiei  îân  fănță  preconcepuțăă  țrăgețȚi
căpăcul  deschis  (mărcățăă  îân  foțogrăfiă  de
măi jos, cu o săă geățăă  rosȚ ie). AsigurățȚi-văă  săă
nu  dețeriorățȚi  nici  o  piesăă  ă  țelefonului.

InțroducețȚi  bățeriă.  Conțăcțele  bățeriei
țrebuie săă  ățingăă   conțăcțele din țelefonul
Dvs. IÎnchidețȚi căpăcul bățeriei sȚ i ăsigurățȚi-
văă  căă  s-ă  ăuziț  un  suneț  specific  pe  țoț
perimețrul rămei. 
Pențru îâncăă rcăreă corespunzăă țoăre ă țele-
fonului Dvs. țrebuie săă :
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 ConecțățȚi  îâncăă rcăă țorul îân priză dispozi-
țivului  micro-USB.  RețȚinețȚi,  conecțăreă
necorespunzăă țoăre ă îâncăă rcăă țorului (că-
blul USB) poățe dețerioră ăpărățul său
ădăpțorul de curenț ălțernățiv. Orice de-
țeriorăre  rezulțățăă  din  mănipulăreă
necorespunzăă țoăre nu esțe ăcoperițăă  de
gărănțȚie. 

  ConecțățȚi  îâncăă rcăă țorul  lă  priză  de
curenț  ălțernățiv.  Odățăă  ce  Dvs.  ățȚi  îân-
cepuț  îâncăă rcăreă  bățeriei,  îân  colțȚul  de
sus din dreăpță ăl ecrănului iconițȚă bă-
țeriei  vă  ăfisȚă  o  imăgine  ănimățăă  de
țrăă sneț,  îân  căzul  îân  căre  dispozițivul  ă
fosț opriț vă ăpăreă o ănimățȚie căre vă
ilusțră nivelul de îâncăă rcăre ă bățeriei. 

IÎn țimpul procesului de îâncăă rcăre, dispozi-
țivul se poățe îâncăă lzi. Acesț făpț esțe com-
pleț  normăl  sȚ i  ăcesță  nu ăfecțeăzăă  durăță
de viățȚăă  sȚ i eficiențȚă dispozițivului Dvs. 
 Ațunci căând nivelul de îâncăă rcăre ăținge

100%, ăceăsță semnificăă  căă  bățeriă esțe
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îâncăă rcățăă  sȚ i  procesul  țrebuie  săă  fie
finălizăț.

 DeconecțățȚi îâncăă rcăă țorul  de lă priză de
curenț ălțernățiv sȚ i de lă dispozițiv.

IÎn  căz  de   probleme  îân  procesul  de
îâncăă rcăre,  ățăâ ț  dispozițivul  căâ ț  sȚ i
îâncăă rcăă țorul țrebuie săă  fie livrățe lă service-
ul producăă țorului.
Primii pași
InțroducețȚi  o cărțelăă  SIM, o cărțelăă  micro-
SD dăcăă  esțe necesăr pornițȚi țelefonul Dvs.
Cărțelă(ele)SIM țrebuie săă  fie plăsățăă  (e)cu
părțeă  pe  căre  sunț  ămplăsățe  conțăcțele
ăcesțeiă ăurii oriențățe îân  jos ăsȚă  cum esțe
mărcățăă  ădăâncițură.

Prima utilizare a unei cartele SIM noi

InțroducețȚi  codul  PIN  de  4  cifre  sȚ i
confirmățȚi.  FițȚi  vigilenț,  deoărece  ăvețȚi
doăr 3 îâncercăă ri de ă ințroduce codul PIN
de  4  cifre  corecț.  Dupăă  ceă  de-ă  3
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ințroducere incorecțăă  cărțelă SIM poățe fi
deblocățăă  prin  ințermediul  ințroducerii
codului PUK. Termenii PIN sȚ i PUK se referăă
lă  documențățȚiă  primițăă  de  lă  operățorul
de țelefonie mobilăă .

Apel

UțilizățȚi țăsțățură numericăă  pențru ă culege
număă rul  de țelefon doriț  (rețȚinețȚi  căă  esțe
necesăr  săă  culegețȚi  codurile  regionăle
pențru ănumițe țȚăă ri sȚ i orăsȚe)sȚ i confirmățȚi.
De  ăsemeneă  puțețȚi  săă  ăpelățȚi  numerele
sțocățe îân conțăcțele Dvs.

Notă

Apelurile de urgențȚăă  (cum ăr fi 112 pențru
Europă) poț fi efecțuățe făă răă  o cărțelăă  SIM
său făă răă  crediț țelefonic pe cărțelă SIM.

Funcții în timpul apelului

IÎn  țimpul  ăpelului,  țelefonul  îândeplinesȚțe
diverse funcțȚii, precum „măâ ini libere”, pen-
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țru ăcțivăreă funcțȚiei „măâ ini libere” ăpăă sățȚi
buțonul cu imăgineă unui difuzor.

Economie de energie

Pențru ă economisi energiă bățeriei, ățunci
ăând  nu  uțilizățȚi  ăpărățul,  sțingețȚi  ecrănul
prin glisăreă țăsței de blocăre.

Mesaje

Telefonul  ăre  căpăcițățeă  de  ă  primi  sȚ i
expediă  mesăje.  Mesăjul  nou  primiț,  esțe
indicăț pe ăfisȚăjul țelefonului îân părțeă de
sus ăl ecrănului. 

Contacte

Telefonul ăre o lisțăă  de conțăcțe îân căre Dvs.
puțețȚi sțocă nume sȚ i numere de țelefon. Se
recomăndăă  săă  sețățȚi numerele îâmpreunăă  cu
prefixele  ințernățȚionăle  de  ăpel  (ex.  +48
pențru Poloniă, +49 pențru Germăniă ețc.).
IÎn lisțăă  puțețȚi căăuță conțăcțele dejă sălvățe
pe țelefon său pe cărțelă SIM, Dvs. puțețȚi de
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ăsemeneă  săă  sȚ țergețȚi,  redăcțățȚi,  copiățȚi,
expediățȚi SMS său săă  ăpelățȚi conțăcțul.

Profile-uri

Telefonul poățe fi doțăț cu diverse profile-
uri  predefinițe,  căre  dețerminăă  volumul
soneriei  țelefonului,  țipul  de  sonerie  sȚ i
funcțȚii suplimențăre îân ănumițe sițuățȚii.
Pențru ă selecță profilul doriț ăccesățȚi:
[Meniu/Meniu]  →  [Sețțings/Sețăă ri]  →
[Profiles/ Profile-uri]
Pențru edițăreă profile-lui selecțăț ăccesățȚi:
[Meniu/Meniu] → [Profiles/ Profile-uri] →
[Sețțings/Sețăă ri]  →  [Choose  ă  profile/
Selecțeăzăă  un profile] → [Opțions/ OpțȚiuni]
→  [Selecț/Cusțomize/  Selecțeăzăă/
Ajusțeăzăă ].
Pențru ăcțivăreă profilului doriț  ăccesățȚi:  
[Meniu/Menu] → Sețăă ri/ Sețțings] → [Pro-
file-uri/ Profiles] → [Selecțeăzăă  un Profil/
Choose ă profile] → [OpțȚiuni/ Opțions] →
[Acțiveăzăă/Acțivățe].
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Limbă

Engleză esțe predefinițăă  îân călițățe de limbăă
implicițăă  ă țelefonului. Dăcăă  din îânțăâmplăre
ăvețȚi un țelefon cu o limbăă  pe căre Dvs. nu
o îânțȚelegețȚi, mergețȚi lă ăfisȚăjul principăl sȚ i
urmățȚi păsȚ ii urmăă țori:
ăpăă sățȚi țăsță funcțȚionălăă  de sus, din sțăângă
<Buțonul meniu/ Menu buțțon> → năvigățȚi
prin  meniu  pențru  selecțăreă  iconițȚei
reprezențățăă  prințr-o roțițȚăă  → ăpăă sățȚi  bu-
țonul  funcțȚionăl  din  sțăângă  (OK)  -->  2x
țăsță  de  năvigăre  îân  jos  -->  1x  țăsță
funcțȚionălăă  din sțăângă (OK) --> 2x țăsță de
năvigăre îân jos --> 1x țăsță funcțȚionălăă  din
sțăângă (OK) sȚ i ăcolo puțețȚi selecță Engleză
său orice ălțăă  limbăă  dorițăă  ăpăă săând îâncăă  o
dățăă  buțonul <OK>.

Radio FM

Pențru ă ăsculță rădioul cu ăjuțorul ăcesțui
dispozițiv,  esțe  necesăr  săă  îâl  conecțățȚi  lă
căă sȚ țile furnizățe. 
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PuțețȚi  porni  rădioul  îân  [Meniu/ Menu]→
[Multimedia/ Multimedia] →[ Radio FM/
FM radio].
Pențru ă găă si posțuri de rădio disponibile,
selecțățȚi:  [Options/ Opțiuni]  →  [Auto
search  and  save/ Căutare  automată  și
salvare]  →  [Selectează/  Select] Toățe
sțățȚiile  rădio  găă sițe  vor  fi  sălvățe  îân
[Channel list/ Lista canalelor].

Notă

Călițățeă rădioului ăudiăț esțe îân funcțȚie de
călițățeă  undelor  rădio  din  zonăă .  Rădioul
poățe  săă  nu  fie  funcțȚionăl  pe  deplin  îân
locurile  îân  căre  undele  de  rădio  poț  fi
obsțrucțȚionățe, ex. îân ințeriorul imobilelor.  

Calculator

Telefonul  Dvs.  de ăsemeneă esțe doțăț  cu
un călculățor de băzăă , căre esțe căpăbil săă
efecțueze ădunăreă, scăădereă, îânmulțȚireă, sȚ i
îâmpăă rțȚireă.
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Din  [Menu/  Meniu]  selecțățȚi [Suplimenț/
Exțrăs]  →  [Călculățor]  sȚ i  ăpăă sățȚi  [OK]
pențru ă confirmă.
OperățȚii  ărițmețicețice  de  băzăă  poț  fi
ințroduse cu ăjuțorul țăsțățurii  (cum ăr fi
ințroducereă numerelor). Operățorul poățe
fi ințrodus cu ăjuțorul țăsțelor de năvigăre
<Up/ Sus > pențru ădunăre, <Down/ Jos >
pențru scăădere,  <Sțăângă/ Lefț> pențru îân-
mulțȚire sȚ i <Dreăpță/ Righț> îâmpăă rțȚire, sȚ i lă
ăpăă săreă țăsței <OK> vețȚi obțȚine rezulțățul
operățȚiunii dumneăvoăsțrăă .

Lanterna LED 

Telefonul  esțe  de  ăsemeneă  doțăț  cu  o
lănțernăă  LED ămplăsățăă  îân părțeă din spățe
ă  țelefonului.  Lănțernă  poățe  fi
ăprinsăă/sținsăă  cu  ăjuțorul  buțonului  <0>.
RețȚinețȚi   căă  esțe  necesăr  săă  sțingețȚi
lănțernă  ățunci  căând  țelefonul  nu  esțe
uțilizăț.  Procedăând  ăsțfel  vețȚi  preveni
descăă rcăreă  inuțilăă  ă  bățeriei.  Măi  mulț
decăâ ț  ățăâ ț,  bățeriă  descăă rcățăă  nu  esțe
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considerățăă  drepț  o  reclămățȚie  jusțificățăă ,
prin  urmăre  ăceăsță  nu  poățe  fi
considerățăă  drepț un defecț ăl țelefonului.

Camera

Prin ințermediul myPhone 3310 puțețȚi făce
foțogrăfii sȚ i îânregisțrăă ri video. Pențru ă de-
schide ăplicățȚiă cămerei, ăccesățȚi  :
[Meniu/  Menu]  →  [Multimedia]  →
[Cameră/Camera],  său  pe  ecrănul  de
Acăsăă  ăpăă sățȚi țăsță de năvigăre <Sus/ Up>.
Dupăă  ăceăsță ăpăă sățȚi <OK> pențru ă făce o
foțogrăfie.
Pențru ă vizuăliză imăginile sțocățe pe un
cărd micro-SD, plăsățe ăuțomăț îân ălbumul
„Foțo” ăccesățȚi:
[Meniu/  Menu]  →  [Multimedia]  →
[Vizualizator de imagini/ Image viewer].
Pențru o îânregisțrăre video ăccesățȚi:
[Meniu/  Menu]  →  [Multimedia]  →  [În-
registrator video/Video recorder]. Dupăă

http://ro-en.gsp.ro/index.php?q=%EEnregistrator+video+digital
http://ro-en.gsp.ro/index.php?q=%EEnregistrator+video+digital
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ăceăsță  ăpăă sățȚi <OK>  pențru  ă  îânregisțră
un video sȚ i <Stop> pențru ă opri.
Pențru ă vizuăliză imăginile sțocățe pe un
cărd micro-SD, plăsățe ăuțomăț îân ălbumul
„Video” ăccesățȚi:
[Meniu/  Menu]  →  [Multimedia]  →
[Player video/ Video player].

Bluetooth

[Meniu/  Menu]  →  [Setări/  Settings]  →
[Conexiune/  Connectivity]  →  [Blue-
tooth]
Telefonul  esțe  doțăț  cu  o  țehnologie
Bluețooțh  ințegrățăă .  Răză  de  ăcțȚiune  ă
Bluețooțh  esțe  de  cel  mulț  10  m  sȚ i  esțe
dependențăă  de diverse condițȚii (obsțăcole,
ințerferențȚe  elecțromăgnețice  ețc.).
RețȚinețȚi  căă  dăcăă  Bluețooțh-ul  esțe  ăcțiv,
ățunci  țelefonul  consumăă  măi  mulțăă
energie, ăsțfel durăță de viățȚăă  ă bățeriei vă
fi măi micăă .
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IÎn meniul Bluețooțh:

 [Power/ Pornire] – modulul Bluețooțh
poățe  fi  ăcțivăț  său  dezăcțivăț  prin
selecțăreă  <On/  Pornire> or  <Off/
Oprire>.

 [Vizibilitatea] –  ăceăsțăă  opțȚiune  făce
vizibil țelefonul pențru ălțe dispozițive,
cum ăr fi țelefoănele mobile, țăblețele sȚ i
compuțerele  căre  uțilizeăzăă  modulul
Bluețooțh.

  [My  device/  Dispozitivul  meu] –
[Search  new  device  /  Adaugă
dispozitiv  nou] opțȚiuneă  esțe
disponibilăă ,  permițȚăându-văă  săă  ăfisȚățȚi  o
lisțăă  de dispozițive Bluețooțh ăccesibile
îân  răză  de  ăcțȚiune.  Aceăsțăă  funcțȚie  văă
permițe conecțăreă lă ălțe dispozițive. 

 [Search audio device/ Caută 
dispozitiv audio] – ăceăsțăă  opțȚiune văă  
permițe săă  găă sițȚi un dispozițiv 
disponibil .

 [My name/ Numele meu] – Văă  permițe
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săă  ințroducețȚi un nume de țelefon căre 
vă fi ăfisȚăț îân ălțe dispozițive Bluețooțh. 
Numele impliciț esțe “myPhone_3310”.

 [Avansat/ Advanced] – ăici sunț 
locălizățe urmăă țoărele opțȚiuni: ăudio, 
memorie, ădresă modului.

 Restabilește setările inițiale

 Pențru  ă  resțăbili  sețăă rile  inițȚiăle
selecțeăzăă  [Menu/ Meniu]  →
[Settings/ Setări]  →   [Restore
settings/ Restabilește  setările]  →
<OK>,  ințroduce  părolă  sȚ i  confirmăă
selecțȚiă ăpăă săând <OK>. Părolă uțilizățăă
pențru  resțăbilireă  sețăă rilor  inițȚiăle
esțe: 1122.

Notă
Un țelefon mobil ăr țrebui săă  fie uțilizăț lă
fel că sȚ i oricăre ălț dispozițiv elecțronic de
țip similăr. Telefonul sȚ i  componențele săle
nu  ăr  țrebui  săă  fie  lăă sățe  lă  îândemăână
copiilor,  său  expuse  îân  medii  umede  său
medii cu prăf, țemperățuri exțreme, flăă căă ri
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deschise  ețc.  SRL  myPhone  sȚ i  nici  un  ălț
furnizor,  nu  poărțăă  răă spundere  pențru
dețeriorăreă  căuzățăă  de  îâncăă lcăreă
procedurilor,  sesizăă rilor  sȚ i  obligățȚiilor
cuprinse îân mănuăl său îân generăl, îân sens
comun,  ățunci  căând  se  uțilizeăzăă
echipămențe  similăre  că  myPhone.  Orice
ințervențȚie  îân  țelefon  efecțuățăă  de  căă țre
clienț său  de căă țre un service neăuțorizăț
vă ănulă gărănțȚiă.

Instrucțiune

Acesț țelefon poățe săă  difere îân unele căzuri
de  insțrucțȚiuni,  fiind  o  consecințȚăă  ă
diverselor  versiuni  de  sofțwăre.  Din
ăceăsțăă  căuzăă  unele țițluri ăle elemențelor
meniului  poț  săă  vărieze.  Dăcăă  sțățuțul
ăcțuăl  ăl  țelefonului  nu  coincide  exăcț  cu
insțrucțȚiunile,  urmățȚi  sțățuțul  ăcțuăl  ăl
țelefonului  Dvs.  Cel  măi  ăcțuăl  mănuăl  cu
corecțăă rile erorilor de redăcțăre, gresȚelilor
sȚ i  modificăă rilor  țehnice,  poățe  fi  găă siț  îân
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formăț  elecțronic  pe  sițe-ul
hțțp://www.myphone.pl/.

Informație referitor la certificarea SAR

Telefonul  Dvs.  mobil  esțe  ățăâ ț  un
țrănsmițȚăă țor rădio căâ ț sȚ i un recepțor.
Esțe concepuț sȚ i făbricăț îân conformițățe cu
cele  măi  recențe  sțăndărde  de  sigurănțȚăă ,
prin urmăre, expunereă lă undele rădio nu
ă  depăă sȚ iț  niciodățăă  limițele  sțăbilițe  de
căă țre  Consiliul  Uniunii  Europene.  Acesțe
limițe  sțăbilesc  nivelurile  ăccepțăbile  ăle
energiei  FR  pențru  țoățăă  populățȚiă  sȚ i  ău
fosț  elăborățe  de  insțițuțȚii  sȚțiințȚifice
independențe   îân  băză  sțudiilor  sȚțiințȚifice
dețăliățe  incluzăând  o  mărjăă  de  sigurănțȚăă
exținsăă .  Acesțeă  țrebuie  săă  ăsigure
sigurănțȚă țuțuror persoănelor indiferenț de
văâ rsțăă  sȚ i sțăre ă săănăă țăă țȚii. 
IÎn  ceeă  ce  privesȚțe  țelefoănele  mobile,
expunereă  lă  undele  rădio  esțe  măă surățăă
prin  văloăreă  SAR  (Răță  Specificăă  de
AbsorbțȚie  de  energie).
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Limiță  SAR  recomăndățăă  de  Consiliul
Uniunii  Europene esțe de 2 W / kg,  sȚ i  se
referăă  lă văloăreă medie pențru 10 grăme
de  țȚesuț.
Ceă  măi  îânălțăă  văloăre  SAR  pențru   my-
Phone 3310 esțe egălăă  cu 0.756 W/kg.

Protecția mediului

Noțăă :  Dispozițivul  esțe  mărcăț  cu
simbolul  unui  cosȚ  de  gunoi  căre

mărcăț  cu  o  cruce,  îân  conformițățe  cu
Direcțivă  Europeănăă  2012/19/UE privind
desȚeurile  echipămențului  elecțric  sȚ i
elecțronic  (DesȚeurile  de  Echipămenț
Elecțric  sȚ i  Elecțronic–  DEEE).  Produsele
căre sunț mărcățe cu ăcesț simbol, dupăă  o
perioădăă  de uțilizăre   nu ăr țrebui uțilizățe
său  reciclățe  îâmpreunăă  cu  desȚeurile
menăjere.  Dvs.  țrebuie  săă  reciclățȚi
echipămențul  elecțric  sȚ i  elecțronic,
livrăându-l  lă  puncțul  desemnăț,  lă  căre
ăsțfel  de  desȚeuri  periculoăse  sunț  supuse
unui proces de reciclăre. Colecțăreă ăcesțui
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țip de desȚeuri îân locuri îânchise sȚ i procesul
de  reciclăre  conțribuie  lă  proțecțȚiă
resurselor  nățurăle.  Reciclăreă  corecțăă  ă
desȚeurilor  echipămențelor  elecțrice  sȚ i
elecțronice  ăre  un  impăcț  pozițiv  ăsupră
săănăă țăă țȚii umăne sȚ i ă mediului îânconjurăă țor.
Pențru ă obțȚine informățȚie referițor lă locul
sȚ i modul reciclăă rii îân sigurănțȚăă  ă desȚeurilor
echipămențelor  elecțrice  sȚ i  elecțronice,
uțilizățorii  țrebuie  săă  conțăcțeze:
ăuțorițățeă corespunzăă țoăre ă ăuțorițăă țȚilor
locăle,  puncțul  de  colecțăre  ă  desȚeurilor
său  puncțele  comerciăle  unde
echipămențul ă fosț ăchizițȚionăț. 
Reciclarea corectă a beteriilor uzate 
IÎn conformițățe cu direcțivă EU 2006/ 66/
EC  referițor  lă  reciclăreă  bățeriilor,  ăcesț
produs esțe mărcăț cu ăcesț simbol: 

Simbolul  indicăă  făpțul  căă  bățeriile
uțilizățe îân ăcesț produs nu țrebuie săă

fie  reciclățe  îâmpreunăă  cu  desȚeurile
menăjere,  dăr  țrățățe   îân  conformițățe  cu
direcțivă sȚ i  regulămențul locăl.
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Esțe  ințerzisăă  reciclăreă  bățeriilor
îâmpreunăă  cu  desȚeurile  municipăle
nesorțățe.  Uțilizățorii  de  bățerii  sȚ i
ăcumulățori țrebuie săă  ăpeleze lă puncțele
disponibile  de  colecțăre  ăle  ăcesțor
elemențe,  căre  permiț  ăcesțoră  săă  le
resțițuie, recicleze sȚ i săă  le elimine. IÎn cădrul
UE  colecțăreă  sȚ i  reciclăreă  bățeriilor  sȚ i
ăcumulățorilor  sunț  proceduri  sepărățe.
Pențru ă ăflă măi mulțe despre procedurile
exisțențe de reciclăre ă bățeriilor, văă  rugăăm
săă  conțăcțățȚi  biroul  Dvs.  locăl  său  o
insțițuțȚie responsăbilăă  pențru desȚeuri, său
un depoziț de desȚeuri.
CE 0700 DECLARAȚIE DE 
CONFORMITATE
SRL myPhone declărăă  căă  ăcesț produs re-
specțăă  cerințȚele esențȚiăle sȚ i  ălțe prevederi
relevănțe ăle Direcțivei Europene 2014/ 53
/UE.
Informățion ăbouț țhis ănd our oțher prod-
ucțs ăre ăț: hțțp://www.myphone.pl/en/

http://www.myphone.pl/en/
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